PÁLYÁZAT
Országos Vízügyi Főigazgatóság

Főosztályvezető
munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 26.
Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-nak megfelelően pályázatot hirdet a Műszaki Téradat
Szolgáltató Főosztály főosztályvezetői munkakör határozatlan időre történő betöltésre.
Tevékenységét a Műszaki főigazgató-helyettes közvetlen alárendeltségében végzi.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
Munkavégzés helye: 1012 Budapest, Márvány utca 1/D.,

A munkakörbe tartozó feladatok:











felelős szakmai vezetőként irányítja a téradat szolgáltatási szakterületet
megőrzi és a felhasználók számára elérhetővé teszi a vízrajzi (hidrológiai) észlelési és
mérési adatokat, mérési eredményeket tartalmazó eredeti, illetve eredetinek tekintett
adathordozókat, továbbá víztestekre vonatkozó adatokat, adatgyűjteményeket,
évkönyveket, térképeket, valamint az adatok értékeléséhez szükséges egyéb
dokumentációkat, amelyek Magyarország vízkészleteinek és azokban végbemenő
változások meghatározásához szükségesek;
ellátja a Vízügyi Adattári koordinációs feladatokat, melynek keretében koordinálja a
szakmai és a területi felelősöket, az objektumok karbantartása érdekében a kapcsolat
tart az igazgatóságok felelőseivel
biztosítja a Központi Vízrajzi Adattárból – hagyományos és/vagy elektronikus
formában – a vízrajzi adatok szolgáltatását
koordinálja a védelmi tervekhez kötődő adat- és objektumszintű feladatokat
(objektumok meghatározása biztosítása)
gondoskodik arról, hogy az ágazati felmérési feladatok végrehajtása során keletkezett
objektumok, adatok megfelelően kerüljenek a központi vízügyi adatbázisba
együttműködik a rendszerfejlesztőkkel és a rendszerfelelősök annak érdekében, hogy a
fejlesztések a központi adatbázis adataiból kerüljenek elérésre
részt vesz mindazon projektekben, melyek Vízügyi Adattári (adattár fejlesztési,
adatbeszerzési, új adat keletkeztetési) érintettséggel rendelkeznek.

Pályázati feltételek:








informatikai vagy műszaki, szakirányú főiskolai vagy egyetemi végzettség,
ArcGIS, Microsoft Word, Excel magas szintű ismerete,
legalább 3 év szakmai tapasztalat
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása
önálló munkavégzés, jó problémamegoldó készség, proaktív hozzáállás
büntetlen előélet,
magyar állampolgárság,

Előnyt jelent:








vízgazdálkodási területén szerzett gyakorlat,
vízgazdálkodási modellezésben szerzett gyakorlat,
SQL adatbázisokkal kapcsolatos ismeretek,
Lotus Notes szoftver ismerete,
angol nyelv ismerete,
legalább 3 év vezetői tapasztalat
„B” kategóriás vezetői engedély

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:






fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz, motivációs levél
iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolata
a feltételek között szereplő tapasztalat, gyakorlat hitelt érdemlő igazolása
amennyiben a pályázó a pályázatot elnyeri, szükséges 3 hónapnál nem régebbi
hatósági erkölcsi bizonyítvány eredeti példányának benyújtása
hozzájárulási nyilatkozat a pályázat dokumentumainak betekintéséhez

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra "A vízügyi igazgatási
szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól" szóló
391/2017. (XII.13.) Korm. rendelet az irányadó.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
 a pályázat elbírálását követően legkorábban 2019. április 1-től, 3 hónap próbaidő
kikötése mellett.
A pályázatok benyújtásának módja, rendje:
A pályázatot kérjük elektronikus úton benyújtani a palankay.patricia@ovf.hu email címre
(OVF Főosztályvezető (Műszaki Téradat)) jelige feltüntetésével.

A pályázati felhívással kapcsolatosan további felvilágosítás kérhető:
Általános kérdésekben: Palánkay Patrícia osztályvezető (palankay.patricia@ovf.hu) +36-1225-44-00/10235
Szakmai kérdésekben: Lábdy Jenő műszaki főigazgató-helyettes (labdy.jeno@ovf.hu) +361225-4400/10056
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 2.

A pályázat elbírálásának rendje:
Az előírt követelményeknek megfelelő, benyújtott önéletrajz és motivációs levél alapján az
alkalmasnak ítélt pályázókkal történt személyes elbeszélgetést követő munkáltatói döntés. A
pályázókat a pályázat elbírálásának eredményéről írásban tájékoztatja, egyben a pályázati
dokumentációk törlésre, illetve megsemmisítésre kerülnek. A pályázat kiírója fenntartja
magának a jogot, hogy megfelelő pályázó hiányában a pályázati eljárást eredménytelennek
nyilvánítsa.

